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Sãrbãtorile de iarnã sã vã aducã 
sãnãtate, fericire ºi împlinirea tuturor 

dorinþelor. 
Crãciun ºi un An Nou 
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Tuturor locuitorilor 
ORAªULUI URLAÞI 
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Sãrbãtori fericite!
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2019!
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N. Barbu: Aº dori sã-l
întreb pe domnul Primar,
ce facem cu aceºti copii
cerºetori de pe strãzile
oraºului? Eu cred cã ar
trebui sã existe o colabo-
rare între Primãrie, Pro-
tecþia Copilului, Bisericã,
între toþi factorii impor-
tanþi din oraº. 

P. Marin: Eu unul sunt
total nemulþumit de
gunoiul de pe stradã, din
oraº. Vin maºinile de
gunoi, ridicã acele ghene
iar când le lasã jos le
trântesc ºi se alege praful
din acele containere.
Multe dintre ele sunt
sparte am vãzut, iar în
urmã rãmâne o grãmadã
de gunoi lângã blocuri.
Trebuie fãcut ceva urgent
în acest sens. 

C. Radu: Am vãzut cã
au fost momente fru-
moase în oraº cu ocazia

Zilei de 1 Decembrie. 
S-au oferit ºi acele porþii
de fasole cu cârnaþi.. Dar
de bãtrânii neajutoraþi din
oraº au uitat cei de la
Primãrie? Oare serviciul
de Asistenþã Socialã mai
existã?... ºi un alt lucru
care mi se pare nelalocul
lui - eºti trimis precum o
minge de ping-pong de la
un birou la altul în Primã-
rie. Oare nu este mai uºor
înfiinþarea unui serviciu
separat în cadrul Pri-
mãriei, care sã se ocupe
exclusiv de problemele
oamenilor? De exemplu,
eu mi-aº dori sã vorbesc
cu cineva rãbdãtor, care
sã-mi asculte doleanþele.
Aºa i-ar fi mai uºor ºi
domnului Primar sã
cunoascã problemele cu
care se confruntã
locuitorii oraºului!

Marin. G. Am tot respectul pentru ceea ce s-a realizat pânã acum în oraº, iar domnul Primar este un
om cu care se poate discuta la orice orã. Aº vrea sã-l întreb, totuºi ce facem cu cei care nu vor sã
munceascã ºi care taie frunzã la câini pe strãzi? Sunt beþi mai tot timpul, nu cred cã sunt preocupaþi de
ce pun pe masã copiilor, ºi mai primesc ºi ajutor de la Primãrie.. De ce nu se angajeazã undeva?.. Cãci
sunt locuri de muncã Slavã Domnului, acum, în Urlaþi! Cât îi mai plãtim din banii noºtri?..

Stimatã Doamnã Victoria L., 
Stimate Domnule Ilie S: 

Vã mulþumim pentru aprecierea realizãrilor
ºi, aºa cum am mai rãspuns în numerele ante-
rioare ale ziarului la întrebãrile referitoare la dez-
voltarea urbanã, respectiv extinderea reþelelor de
gaze ºi canalizare pe toate strãzile oraºului, ºi pe
viitor vom depune eforturi susþinute pentru 
dezvoltarea durabilã ºi îmbunãtãþirea confortului
adus cetãþenilor oraºului Urlaþi, dar acestea sunt
obiective care se deruleazã pe termen mediu ºi
lung.

Referitor la reþeaua de alimentare cu gaze 
naturale, pentru branºarea la reþea trebuie sã vã
adresaþi direct operatorului autorizat, Distrigaz
Sud Reþele Ploieºti.

Extinderea ºi modernizarea reþelei de
canalizare în oraºul Urlaþi se realizeazã  prin
proiectul „Reabilitarea ºi modernizarea sistemelor
de apã ºi canalizare în judeþul Prahova”, derulat
de Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã
„Parteneriatul pentru Managementului Apei
Prahova”, din care Oraºul Urlaþi face parte.
Proiectul este în implementare, s-a terminat faza
Studiu de Fezabilitate ºi urmeazã  licitaþia pentru
proiectare ºi execuþie lucrãri. 

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

Victoria L. Eu una apreciez ce a fãcut domnul Primar pentru oraºul nostru, dar mai e de muncã.
Spre exemplu, l-aº întreba când vom avea ºi noi canalizare ºi gaze pe Strada 30 Decembrie?
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AÞI ÎNTREBAT, 

Ilie. S. Eu sunt mai bãtrân, nu le am cu modernismul, cum spun ãºtia mai tineri... Dar la noi, în Valea
Pietrii, vãd ºi eu cã e nevoie de o canalizare ºi gaze. Altfel, numai de bine!..

Stimate Domnule Marin G., 
persoanele ºi familiile beneficiare de venit minim
garantat se încadreazã în prevederile legale pen-
tru a primi ajutorul social. De asemenea,
efectueazã, raportat la sumele primite ca ajutor
social, un anumit numãr de ore-muncã în folosul

comunitãþii, conform Planului de activitãþi din
luna respectivã. În ceea ce priveºte viaþa 
personalã, este de la sine înþeles cã Primãria nu
poate sã hotãrascã modul în care aceºtia înþeleg
sã îºi gestioneze resursele financiare ºi comporta-
mentul în societate.

PRIMÃRIA

URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

Diana RÃDUCANU,
Inspector

ªedinþa extraordinarã
din 9 noiembrie 2018:

1. Hotãrârea nr. 112/
09.11.2018 privind aprobarea
modificãrii statului de funcþii
pentru aparatul de speciali-
tate al Primarului oraºului
Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 113/
09.11.2018 privind aprobarea
modificãrii Organigramei ºi
Statului de funcþii ale
Spitalului Orãºenesc Urlaþi,
începând cu data de
01.11.2018.

3. Hotãrârea nr. 114/
09.11.2018 privind completarea
fondurilor proprii unitãþilor
de cult de pe raza oraºului
Urlaþi.

4. Hotãrârea nr. 115/
09.11.2018 privind rectificarea
bugetului general al unitãþii

administrativ-teritoriale pe
anul 2018.

5. Hotãrârea nr. 116/
09.11.2018 pentru aprobarea
Devizului General privind
cheltuielile necesare realizãrii
obiectivului de investiþie
„Reabilitare, modernizare,
extindere ºi dotare infrastruc-
turã Ambulatoriu integrat  din
cadrul Spitalului Orãºenesc
Urlaþi” ºi a Devizelor pe
obiect, prin completarea
prevederilor H.C.L. Urlaþi
nr.111/25.10.2018 privind apro-
barea documentaþiei tehnico-
economice - Studiu de fezabi-
litate ºi a indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiec-
tivul „REABILITARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE
ªI DOTARE INFRASTRUC-
TURÃ AMBULATORIU INTE-
GRAT  DIN CADRUL SPITALU-
LUI ORÃªENESC URLAÞI”.

ªedinþa ordinarã din 
29 noiembrie 2018:

1. Hotãrârea nr. 117/
29.11.2018 privind aprobarea
plãþii burselor de merit ºi
sociale pentru elevii din
cadrul ºcolii Gimnaziale
„Cãnuþã Ionescu” Oraºul
Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 118/
29.11.2018 privind aprobarea
plãþii burselor de perfor-
manþã, de merit, de studiu ºi
sociale pentru elevii din
cadrul Liceului Teoretic
„Brâncoveanu Vodã” Oraºul
Urlaþi.

3. Hotãrârea nr. 119/
29.11.2018 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din ºcoala
Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru  luna
septembrie 2018.

4. Hotãrârea nr. 120/
29.11.2018 privind aprobarea

plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna sep-
tembrie 2018.

5. Hotãrârea nr. 121/
29.11.2018 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna
octombrie 2018.

6. Hotãrârea nr. 122/
29.11.2018 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare
ºi Funcþionare al
Compartimentului de
Asistenþã Socialã ºi Autoritate
Tutelarã Urlaþi.

7. Hotãrârea nr. 123/
29.11.2018 privind acordarea
unui ajutor de urgenþã în 
situaþii deosebite.

8. Hotãrârea nr. 124/
29.11.2018 pentru completarea
Hotãrârii Consiliului Local
Urlaþi nr.78/2012 privind apro-

barea statutului oraºului
Urlaþi.

9. Hotãrârea nr. 125/
29.11.2018 privind aprobarea
actualizãrii Planului anual de
evoluþie a tarifelor.

10. Hotãrârea nr. 126/
29.11.2018 privind rectificarea
bugetului general al unitãþii
administrativ teritoriale pe
anul 2018.

11. Hotãrârea nr. 127/
29.11.2018 privind aprobarea
retragerii dreptului de folo-
sinþã ºi atribuirea de imobile-
teren beneficiarilor prevede-
rilor Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pen-
tru construirea unei locuinþe
proprietate personalã*) -
Republicatã.

12. Hotãrârea nr. 128/
25.10.2018 privind alegerea 
d-lui Constantin Marica
preºedinte de ºedinþã pe
perioada decembrie 2018 -
februarie  2019.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna noiembrie 2018 

Atât prin intermediul adresei de mail 
publicatã în caseta tehnicã a ziarului local, 
la telefon - la sediul Primãriei sau în urma 
discuþiilor cu editorii acestui ziar, dumnea-
voastrã întrebaþi, iar în ediþia urmãtoare a
ziarului Primãria Urlaþi vã va rãspunde.

P rin intermediul acestei rubrici,
Primãria oraºului Urlaþi doreºte sã

creeze o nouã punte de legãturã cu dumnea-
voastrã, cetãþenii, din dorinþa de a asigura o
mai bunã comunicare ºi un acces mai facil la
informaþiile de care aveþi nevoie. 

Fie cã sunteþi interesaþi de proiectele
de investiþii, de lucrãrile curente, de activi-
tatea Primãriei ºi a Consiliului Local sau, de
ce nu, doriþi sã faceþi propuneri de lucrãri ºi
investiþii administraþiei locale, aceastã rubricã
vã stã la dispoziþie. 
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Spitalul Orãºenesc din
Urlaþi aratã din ce în ce mai
bine pe zi ce trece. Iar acest
lucru se datoreazã în primul
rând Primãriei Urlaþi, dar ºi
doamnei ELENA-RITA
CISMAª - MANAGERUL 
SPITALULUI. Pe acest final de
an, domnia sa a avut 
amabilitatea sã ne ofere un
interviu extrem de 
interesant, pe care vi-l 
oferim în cele ce urmeazã...

- Cum este perceput anul
2018 din perspectiva unui
manager de spital? Sunteþi
mulþumitã de ceea ce s-a
realizat în anul care se va
încheia peste câteva zile?

- În mare parte, da. Din
punctul meu de vedere, 2018 a
fost un an bun. Sigur cã se
putea ºi mai bine, dar uneori în
viaþã nu reuºim sã facem chiar
tot ceea ce ne propunem. În
momentul în care am acceptat
acest post, mi-am trasat trei
obiective strategice de dez-
voltare: o nouã Camerã de

gardã, darea în funcþiune a unei
noi secþii de fizioterapie ºi recu-
perare ºi un Ambulatoriu inte-
grat cu specialitãþi medicale ºi
chirurgicale diverse în cadrul
spitalului.

- Utimele douã obiective
le-aþi atins în acest an…

- Da, este adevãrat. Aceste
douã proiecte sunt iniþiate sau
în curs de execuþie, s-a pornit la
drum. Rãmâne ca ºi Camera de
gardã din cadrul spitalului sã
prindã contur odatã cu noul an.
Pentru cã, vã spun sincer, îmi
este jenã, când trec pe lângã
oamenii aflaþi în suferinþã care
îºi aºteaptã rândul la Camera de
gardã în spaþiul acela, unde
abia ai loc sã te miºti. Este cum-
plit ºi nu vreau sã mai trãiesc
mult timp sentimentul ãsta!..

- În momentul de faþã ºtiu
cã se executã ºi lucrãri la
infrastructurã..

- Erau necesare aceste
lucrãri. ªi aici mã refer la re-
þeaua de canalizare, care era în-
vechitã. În ultimul timp apelam
foarte des la serviciile de vidan-
jare, pentru cã se înfundau
þevile, se colmatau cãminele..
Acum vom  înlocui, în totalitate,
aceastã reþea, pe toate corpurile
principale ale spitalului. 

- Care a fost reþeta succe-
sului Dumneavoatrã pânã
acum? Existã o asemenea
reþetã?..

- Sigur cã existã. Dar nu este
un mare secret. Trebuie lucrat
în echipã, cu dãruire ºi perse-
verenþã, pentru cã numai aºa
poþi realiza lucruri importante.
În ceea ce ne priveºte, Primãria
Urlaþi a fost un element cheie în
toate proiectele derulate pânã
la acest moment, ºi vreau sã
mulþumesc public pe aceastã
cale autoritãþilor locale ºi în spe-
cial domnului Primar Mãchiþescu
Marian! 

- Ce v-aþi dori pentru 2019?
- Aºa cum spuneam mai

înainte, construirea unei noi
Camere de gardã, reprezintã
principalul meu obiectiv, în
ceea ce priveºte infrastructura.
De asemenea, îmi doresc sã
furnizãm servicii medicale de
cea mai înaltã calitate, astfel
încât fiecare pacient care iese
pe poarta spitalului sã fie mulþu-
mit. Îmi doresc un contract cu
Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Prahova, cel puþin, la fel de bun
ca anul acesta. 

Totodatã, îmi doresc sã com-
pletãm schema de personal din
cadrul spitalului cu un medic
specialist ORL-ist, care alãturi,
eventual, de un medic cardi-
olog sã fie parte integrantã din
serviciul de Ambulatoriu. Îmi
doresc, de asemenea, sã putem
angaja cât de curând posibil ºi
un medic specialist gastroen-
terolog la secþia de medicinã
internã.

Pentru anul urmãtor avem

în vedere ºi completarea dotãri-
lor cu un nou echipament de
sterilizare, un fibroscop ºi o
trusã de endoscopie gastro-in-
testinalã. 

- S-au prezentat cazuri
grave în acest an la Spitalul
din Urlaþi?

- Sigur cã da, cazuri grave
aduse de Serviciul de ambu-
lanþã sau de SMURD sunt zilnic.
Vin pacienþi cu afecþiuni grave,
chiar în stop cardio-respirator
sau cu infarct miocardic acut. În
ambele situaþii s-a intervenit
prompt cu acordarea îngrijirilor
de urgenþã adecvate, obþinând
stabilizarea pacientului ºi,
implicit, salvarea unei vieþi.
Toate acestea se întâmplã
datoritã eforturilor susþinute
pentru a avea o dotare cu
aparaturã ºi echipamente me-
dicale noi, de calitate, perfor-
mante de care beneficiazã
echipa de medici tineri, bine
pregãtiþi ºi puºi în slujba pa-
cienþilor. Totodatã, în cadrul spi-
talului nostru se fac ºi inter-
venþii chirurgicale ºi intervenþii
în sfera ginecologicã, prin dotã-
rile noi de care beneficiazã Sala
de operaþii din cadrul spitalului,
ºi anume: laparoscop, electro-
cauter, instrumentar chirurgical
adecvat etc. 

De asemenea, noul Cabinet
de neurologie are o adresabili-
tate ridicatã, ceea ce denotã cã
mulþi pacienþi, din zonã au
nevoie de aceste servicii me-

dicale ºi nu mai sunt obligaþi sã
se deplaseze la Ploieºti. 

- În încheierea acestui
interviu, aveþi sã le trans-
miteþi ceva colegilor dumnea-
voastrã din spital, pacien-
þilor?.. Spun colegi, pentru cã
ºtiu cã aºa îi percepeþi...

- Ce-aº putea sã le doresc,
ceea ce îmi doresc ºi mie, multã
sãnãtate, putere de muncã pen-
tru a ne continua activitatea de
echipã, rãbdare ºi toleranþã, iar
anul 2019 sã le aducã multe
împliniri.

Aceleaºi gânduri bune se
îndreaptã ºi cãtre pacienþii
noºtri, cu mesajul clar de a veni
în aceastã unitate cu încredere
ºi cu convingerea cã vor primi
ajutorul de care au nevoie.

Le doresc tuturor un An
Nou cu sãnãtate ºi cu multe
bucurii! Iar dumneavoastrã vã
mulþumesc pentru cã sunteþi
alãturi de noi, de comunitatea
din Urlaþi ºi cã vã daþi silinþa
lunã de lunã sã oferiþi cititorilor
lucruri extrem de interesante
despre localitatea noastrã!

- Mulþumim mult de apre-
cieri ºi fiþi convinsã cã vom
prezenta lucrurile cu maximã
transparenþã, aºa cum vã place
ºi dumneavoastrã sã faceþi lu-
crurile aici, la Spitalul Orãºe-
nesc din Urlaþi!

Elena - Rita CISMAª - manager Spitalul Orãºenesc Urlaþi:
“Munca în echipã este cheia succesului nostru! Nu ne vom opri aici...”

Temperaturile scãzute ne
pun sãnãtatea la grea încer-
care în sezonul rece.
Hipotermia, degerãturile ºi
durerile articulare sunt doar
câteva dintre neplãcerile
care ne pândesc în sezonul
rece. Aflã din acest material
cum te poþi feri de acestea.

Hipotermie
Din cauza frigului, corpul

pierde cãldurã mai repede
decât o poate produce, situaþie
care poartã numele de hipoter-
mie. Ea afecteazã de obicei
copiii ºi vârstnicii, însã ºi tiner-
ii fãrã probleme medicale pot
suferi dacã stau o perioadã
îndelungatã în frig. Hipotermia
se manifestã în primã fazã prin
frisoane, tulburãri de echilibru,
de vorbire, prin piele rece, pa-
lidã sau de culoare albãstruie.

Dacã pierderea de cãldurã
continuã pe o perioadã mai
lungã de timp, ea poate scãdea
frecvenþa bãtãilor cardiace,
ducând la somnolenþã, prob-
leme de respiraþie, pierderea
cunoºtinþei ºi, în cazuri mai
rare, chiar ºi la deces. Frigul 
îþi poate afecta ºi mâinile ºi
picioarele, provocând degerã-
turi. Nasul, urechile ºi obrajii
sunt ºi ele în pericol în sezonul
rece.

Sfat: Pentru a preveni
hipotermia, îmbracã-te core-
spunzãtor temperaturilor
scãzute ºi nu bea alcool
înainte de a ieºi afarã. Iarna,
poartã întotdeauna mãnuºi,
ºosete groase din bumbac,
cãciulã, fular ºi încãlþãminte
cãlduroasã.

Dureri articulare
Durerile din articulaþii se

agraveazã din cauza frigului ºi

a umezelii. Iatã de ce acesta
nu este cel mai îndrãgit
anotimp de cãtre persoanele
care suferã de reumatism.
Artrozele ºi artritele sunt cele
mai frecvente forme de reuma-
tism ºi sunt cele care se
agraveazã iarna.

Sfat: 
Evitã sã ieºi din casã când

temperaturile sunt foarte
scãzute, iar dacã ieºi, poartã
genunchiere sau cotiere din
material natural, gros. Dacã ai
dureri de articulaþii, aplicã pe
încheieturi comprese calde ºi
stai liniºtit sub o pãturã groasã.
Nu creºte doza de analgezice
ºi de antiinflamatoare fãrã sã
consulþi înainte medicul.

Rãcealã ºi gripã
Virusurile supravieþuiesc

mai mult timp în condiþii de
frig ºi de umezealã. Aºa se
explicã de ce rãceala ºi gripa

sunt mai frecvente iarna. Un
adult poate face pânã la ºase
episoade de rãcealã într-o
iarnã, iar un copil pânã la opt.
Copiii, vârstnicii ºi persoanele
care au un sistem imunitar
slãbit fac cel mai uºor viroze.

Sfat: Nu frecventa locurile
aglomerate ºi spalã-te cât mai
des pe mâini, pentru cã
virusurile se transmit foarte
uºor prin strãnut sau prin con-
tact direct cu suprafeþe con-
taminate. ºi nu uita: încã te mai
poþi vaccina împotriva gripei
sezoniere.

Crize de astm
Frigul ºi umezeala

inflameazã cãile respiratorii,
ceea ce pentru o persoanã cu
astm înseamnã mai multe
crize. Timpul mai mare petre-
cut în încãperi închise,
neaerisite ºi cu praf contribuie
ºi el la agravarea astmului sau

chiar la apariþia lui, ca o
reacþie alergicã la acarieni sau
la mucegaiuri.

Sfat: Încearcã sã respiri pe
cât posibil pe nas, ºi nu pe
gurã, pentru a aduce aerul
rece la o temperaturã mai
apropiatã de cea a corpului.
De asemenea, aeriseºte cât
mai des încãperile în care stai.
Bolile respiratorii favorizeazã
crizele de astm, aºa cã
încearcã sã previi orice virozã
pe cât posibil.

Cum sã-þi pãstrezi sãnãtatea iarnaSfaturi utile
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Cu prilejul Zilei de 
1 Decembrie, în organi-
zarea Liceului “Brân-
coveanu Vodã” a avut loc o
frumoasã manifestare. 

Pentru a sãrbãtori, cei
“100 de ani de Romania”,
elevi, pãrinþi ºi profesori 
au defilat pe strãzile
oraºului purtând drapelul
þãrii ºi baloane culorile
naþionale. 

Tot cu acest prilej s-au
încins hore ºi jocuri, iar cei

mai talentaþi copii au
impresionat de la microfon. 

Pe de altã parte, amatorii
de dulciuri s-au delectat în
cadrul “Târgului de Prãjituri”.
Cei prezenþi au selectat atent
realizãrile micilor artiºti care
s-au strãduit sã aducã un zâm-
bet de plãcere pe chipul
semenilor. Proiectul a fost
un succes total ºi a fost orga-
nizat în parteneriat cu Clubul
“Impact” din cadrul Liceului
“Brâncoveanu Vodã”. 

“Târgul Prãjiturilor”
a fost o idee excelentã pentru
strângerea de fonduri nece-
sare

diverselor cauze, idee care a
fost introdusã în comunitatea
localã la începutul acestui an
de cãtre Clubul “Impact” - de
la ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã
Ionescu”. 

Finalul anului 2018 a venit
cu o premierã la Liceul
“Brâncoveanu Vodã” din

Urlaþi. Astfel, aici a fost

demarat un program de
Roboticã - de care se ocupã
domnul Sorin Cojanu - profe-
sor de Informaticã în cadrul
liceului. Iar roadele muncii
sale au dat roade la nivel înalt
- cu un premiu 1 pe þarã,
respectiv o menþiune, perfor-
manþe realizate de cãtre elevii
clasei de profesionalã. 

“100 de ani de România” - 
sãrbãtoriþi ºi la Liceul “Brâncoveanu Vodã” 



GAZETA de URLAÞI5

În prezenþa Primarului
Marian Mãchiþescu, a
Viceprimarului Stan Lazãr
ºi ai altor reprezentanþi ai
municipalitãþii locale, un
sobor de preoþi a oficiat o
slujbã de pomenire în cin-
stea eroilor urlãþeni cãzuþi
pe câmpul de luptã în
Primul Rãzboi Mondial. 

În alocuþiunile lor, vor-
bitorii au adus un pios omagiu
celor care s-au jertfit pentru
Independenþa României ºi
Unirea Patriei Mamã cu
Basarabia. A urmat, apoi,
depunerea de coroane din
flori la monumentele ridicate

în oraºul nostru în cinstea
eroilor, gest de înaltã recunoº-
tinþã a autoritãþilor locale. 

În doar câteva cuvinte,
Primarul Marian Mãchiþescu a
schiþat un tablou care ar trebui
sã ghideze paºii în viaþã tutu-
ror românilor. 

“Oriunde veþi merge, ori-
unde vã vor purta paºii prin
lume, sã fiþi mândri cã sun-
teþi români!”, a spus Pri-
marul Marian Mãchiþescu,
cel care a pregãtit ºi o surprizã
urlãþenilor cu prilejul Zilei de
1 Decembrie.  

Astfel, pe scena amplasatã
în imediata apropiere a Pri-
mãriei s-a desfãºurat un spec- tacol oferit de cãtre Gheorghe

Turda. 
Recitalul celebrului inter-

pret de muzicã popularã a fost
precedat de momente fru-
moase oferite de cãtre elevii

Liceului “Brâncoveanu Vodã”
ºi ai ªcolii  “Cãnuþã Ionescu”
din Urlaþi, dar ºi de Ansamblu-
rile “Struguraºi” ºi “Generaþia
Folk” ale Casei de Culturã din
oraºul nostru. 

Ziua Naþionalã a României a fost sãrbãtoritã 
aºa cum se cuvine la Urlaþi ºi în 2018.

Spectacol de înaltã þinutã la Urlaþi
cu prilejul Zilei de 1 Decembrie

C u acest prilej,
Primãria Urlaþi a

oferit 500 de porþii din
tradiþionala mâncare cu
fasole ºi cârnaþi. De
asemenea, cei prezenþi
la sãrbãtoarea din cen-
trul oraºului au putut
savura ºi aroma vinului
fiert ºi au putut
cumpãra dulciuri fãcute
de elevii din Urlaþi.
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În  judeþul Prahova în anul 2018,
pânã la aceastã datã, s-au înre-
gistrat 17 cazuri pozitive de
trichinelozã, din care 16 la porcii
mistreþi ºi un caz la porcul 
domestic sacrificat în gospodãrie.

La nivelul judeþului, au fost
organizate 17 centre în oraºe ºi
39 centre în comune, pentru 
efectuarea examenului trichinelo-
scopic la porcii sacrificaþi în 
gospodãrie.

Vã prezentãm câteva centre din
împrejurimi, contactele fiind oferite
de DSVSA Prahova:

 C.S.V.A. URLAÞI - strada Tudor
Vladimirescu nr. 11- dr. Marica 
Nicolae - 0244/271362; 0722955072;

C.S.V.A.Mizil - loc. Mizil strada
C.D. Gherea nr.1-dr. Ana Cristian  -
0723.229764;

C.M.V.I. Mizil dr. Codescu
Adrian - strada Tudor Vladimirescu nr.
8- 0723.326604;

C.S.V.A.Albeºti - Muru, nr. 163 -
dr. Tudor Spirea 0745.152993

C.S.V.A.Drãgãneºti- dr. Olaru
Ion -0244/465200; 0722.801.693

C.S.V.A.Colceag - 
dr. Codescu Adrian -0723.326.604;
0244.447.869;

În Ploieºti, stau la dispoziþia
cetãþenilor:

C.S.V.S.A.O. Ploieºti (Halele
Centrale) -0244.523.798;

 C.S.V.S.A.O. Ploieºti - Strada
Eroilor, bl.14E, ap.1-0244.524.750;

Examenul trichineloscopic prin
metoda directã se efectuezã contra-
cost, TARIFUL fiind diferit în
funcþie de centrul în care se
efectueazã ºi anume:

 la sediul Circumscripþei Sanitar
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor (C.S.V.S.A.) – 11 lei;

 la sediile C.S.V.A. particulare
(Cabinete Medicale Veterinare
Individuale  – C.M.V.I.) – 15 - 25 lei;

Pentru realizarea examenului tri-
chineloscopic  proprietarul por-
cinelor sacrificate în gospodãrie se
va prezenta la centrul pentru efectu-
area examenului trichineloscopic cu
cartea de identitate (B.I.), crotalia au-
ricularã a animalului sacrificat ºi
urmãtoarele probe:

 pilierii diafragmatici – 2 formaþi-
uni musculare fusiforme, în forma
literei V, care se gãsesc între ficat ºi
pulmon;

În situaþia în care proba de pilieri
diafragmatici este insuficientã,
aceasta se va completa cu urmã-
toarele formaþiuni musculare:

diafragma-porþiunea musculo-
tendinoasã care separã cavitatea
abdominalã de cea toracicã ºi care, de
regulã, rãmâne prinsã pe faþa internã a
coastelor;

 musculatura intercostalã – douã
coaste nedesfãcute în lungime de circa
10 cm;

 baza limbii;
Confirmarea cazurilor pozitive de

trichinelozã depistate în aceste centre
se va face la Laboratorul Sanitar
Veterinar ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Prahova, prin metoda
digestiei artificiale.

Porcii depistaþi cu trichinelozã se
despãgubesc dupã  confiscarea cãrnii
ºi subproduselor comestibile în ve-
derea incinerãrii acestora într-o unitate
autorizatã sanitar veterinar ºi  întoc-
mirea documentelor de  evaluare,
numai dacã aceºtia  sunt identificaþi
prin crotaliere ºi sunt înregistraþi în
Baza Naþionalã de Date.

Direcþia-Sanitar Veterinarã a
Judeþului Prahova

ATENÞIE LA TRICHINELOZÃ! 
Unde puteþi face analiza cãrnii porcilor sacrificaþi

TRICHINELOZA este 

o boalã parazitarã care se 

transmite la om (zoonoza)

prin consum de carne de porc

(domestic sau sãlbatic) ºi pro-

duse din carne de porc 

neexaminate sanitar veterinar

prin examen trichineloscopic

direct/digestie artificialã, iar

la porcul viu infestat cu para-

zitul trichinela spiralis boala

nu se manifestã clinic ºi astfel

expresia „porcul meu nu

poate sã aibã trichinelozã

pentru cã nu a fost bolnav”,

folositã de unii crescãtori de

porcine este valabilã numai

pe jumãtate.

Sf. Ignat este sfânt care n-are cruce. 
Sf. Ignat n-avusese copii pânã la adânci
bãtrâneþi. Atunci însã nevasta pornise
grea, fãrã ca el sã ºtie. Fiind sãrac lipit, 
n-avea nici porc de Crãciun. Într-una din
zile se întâlneºte cu un strãin care ducea
în târg o turmã de mascuri. Sf. Ignat îl
întrebã cu cât vinde unul. Strãinul îi fãgã-
dui pe toþi, numai cu condiþia sã-i dea
aceea ce el nu va ºti cã are acasã. 

Era vorba de copilul din femeie, cãci
strãinul era diavolul. Sfântul a primit
bucuros, cãci nu credea cã acasã sã aibã
ceva despre care sã n-aibã deloc
cunoºtinþã. Cu aceastã învoire, ei se
despãrþirã. Nu trecu mult ºi Dumnezeu
veni acasã la Ignat ºi îl certã pentru fapta
ce fãcuse. Când sfântul auzi cã e vorba
de copil, începu a se jeli cu toatã du-
rerea sufletului, iar Domnul, vãzându-l, îl
mângâie ºi îi promise cã-l va mântui.
Seara veni diavolul sã-ºi ia plata. De la
uºã începu sã strige: 

"Mãi Ignate!", 
iar Dumnezeu îi rãspunse:
"Ce þi-e, frate?"
Diavolul: "Ce mi-e una?" 

Dumnezeu: "La linã fântânã mulþi
voinici s-adunã." 

Dracul: "Ce mi-e douã?" 

Dumnezeu: "Omul cu doi ochi bine
vede". 

Dracul: "Ce mi-e trei?" 
Dumnezeu: "Trei e Troiþa deplinã". 
Dracul: "Ce mi-e patru?" 
Dumnezeu: "Carul cu patru roate bine

merge". 
Dracul: "Ce mi-e cinci?" 
Dumnezeu: "Mâna cu cinci degete

bine prinde". 
Dracul: "Ce mi-e ºase?" 
Dumnezeu: "Fluierul cu ºase gãuri

bine zice". 
Dracul: "Ce mi-e ºapte?" 
Dumnezeu: "Unde-s ºapte fete-n casã

e ºezãtoare deplinã". 
Dracul: "Ce mi-e opt?" 
Dumnezeu: "Plugul cu opt boi bine

merge". 
Dracul: "Ce mi-e nouã?" 
Dumnezeu: "Nouã purceluºi ai tãi sã

toc eu mâine la ei". 
Dracul: "Ce mi-e zece?" 
Dumnezeu: "Crãpi, drace, cã nu mai

ai ce face!" 
ªi în acel moment diavolul a plesnit ºi

sfântul ºi-a scãpat copilul. 
Sf. Ignat e vestitorul Naºterii. 
Se þine pentru cã Nãscãtoarea de

Dumnezeu a simþit prima oarã sarci-

na. Sf. Ignat a fost frate cu Moº
Crãciun. Pentru credinþa lui în
viitorul împãrat al lumii, pãgânii i-au
tãiat mâinile de la încheieturi.
Plângându-se cãtre Prea-Curata, când ea
nãscuse pe Iisus în iesle, aceasta i-a spus
sã-ºi spele boantele în scalda copilului.
Ascultând-o, i-au crescut mâinile la loc. 

Sf. Ignat a venit la uºa unui bãtrân ºi 
i-a spus cã dupã el vine ºi moºu-sãu
Crãciun cu barba albã, sã taie tot omul
câte un porc pentru copii.   

Ignat a vindecat porcii de boalã grea.
Sf. Ignat este acel sfânt care se aratã por-
cilor ºi le spune cã au sã moarã; el ia
sufletele porcilor. Sf. Ignat era ºi fãcãtor
de minuni. El venea seara din casã în
casã la câte un gospodar. La fiecare casã
lãsa ceva nou de þinut minte. Într-o searã
a mers ca de obicei la o casã de gospo-
dar, pe care-l chema Ingrat. Sf. Ignat,
dupã ce a stat de vorbã, aproape de cul-
care zise: 

"Dragã Ingrat, ce ai sub pat îngropat?" 
"N-am nimic, sfinte Ignat!" 
"Ia dã hârleþul ºi-þi arãt ce-ai îngropat!"
Când au sãpat, au dezgropat un porc

mare, gras, ce nu era tãiat. 
Ingrat s-a speriat, iar Sf. Ignat l-a tãiat

ºi a zis:

"Ia de fã bucate ºi mai dã din el ºi la
alþii!"

De atunci oamenii din aceste locuri
þin obicei sã taie numaidecât un porc
gras pentru Crãciun. Chiar dacã n-ai tãia
un porc, taie cel puþin o pasãre, ori
înþeapã creasta de la o gãinã neagrã, ca
sã dea sângele, cã aºa e bine: sã vezi
sânge în ziua de Ignat, cã numai atunci
vei fi ferit de boli.

Prin unele pãrþi se zice cã în noaptea
dinspre Ignat porcii viseazã mãrgele
roºii la gât. Porcul care n-a fost tãiat în
ziua de Ignat nu se mai îngraºã, nu mai
pune carne pe el ºi nu mai mãnâncã,
pentru cã în ziua de Ignat ºi-a visat 
cuþitul.  

Povestea Sfântului Ignat D in fiecare porc tãiat în
aceastã zi i se dãruieºte
Sf. Ignat o bucatã de

carne. 
Ignatul este o sãrbãtoare care se

þine pentru a avea noroc la pãsãri.
Se spune cã unui om, de i se va
întâmpla ca sã nu aibã pui de gãinã
sau alte pãsãri, în primãvara acelui
an, crede cã nenorocirea i-a venit de
la cel ce l-a vizitat mai de dimineaþã
în ziua de Ignat. 

Din aceastã cauzã în ziua de Ignat
aproape nici un locuitor nu viziteazã
pe vreun altul în sat, spre a nu-i
atribui menita întâmplare.  
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www. urlati-ph.ro

Toate informaþiile 
de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, siteul ofi-
cial al administraþiei locale a oraºului Urlaþi vã
puteþi pune la curent cu toate noutãþile legate de
activitatea Primãriei ºi a Consiliului Local Urlaþi,
anunþuri, buget, puteþi consulta strategia de dez-
voltare localã, puteþi afla informaþii legate de
Registrul agricol, starea civilã etc...

În plus, puteþi consulta hotãrârile luate de
cãtre Consiliul Local Urlaþi. 

PRIMÃRIA ORAªULUI URLAÞI:

str. 23 August nr. 9, 

cod 106300

JUD. PRAHOVA

Telefon: 0244 271.429

Fax: 0244 270.010

S.V.S.U. URLAÞI VÃ INFORMEAZÃ:

Atenþie la artificii!

Folosirea arti-
colelor pirotehnice 
SE INTERZICE în
urmãtoarele situaþii:

a) între orele 24.00 ºi
6.00, cu excepþia perioa-
delor autorizate, precum
ºi a evenimentelor de in-
teres local, naþional sau
internaþional, în baza
aprobãrii autoritãþilor
locale;

b) la o distanþã mai
micã de 50 m de con-
strucþiile de locuinþe cu
pânã la 4 niveluri ºi la
mai puþin de 100 m faþã
de cele cu peste 4 nive-
luri;

c) la o distanþã mai
micã de 500 m de insta-
laþiile electrice de înaltã
tensiune, de locurile de
depozitare ºi livrare a

combustibililor lichizi
sau solizi, de instalaþiile
de gaze;

d) la o distanþã mai
micã decât cea pre-
vãzutã de reglementãrile
în vigoare pentru obiec-
tivele chimice ºi petro-
chimice ori pentru alte
obiective care prezintã
pericol de incendiu sau
explozie;

e) în locurile în care
existã riscul producerii
de alunecãri de teren,
avalanºe sau cãderi de
pietre;

f) pe drumurile publi-
ce deschise circulaþiei
rutiere, pe aleile pieto-
nale ºi în spaþii deschise
cu aglomerari de per-
soane;

g) la o distanþã mai
micã de 500 m de pãduri.

Orice operaþiune
cu articole piroteh-
nice, efectuatã fãrã
drept, constituie
infracþiune ºi se
pedepseºte cu
închisoare de la 
3 luni la un an. 

Pãrinþii trebuie sã
manifeste atenþie deo-
sebitã în ceea ce priveºte
minorii pentru a evita
accidente neplãcute. 

Din motive de or-
dine, securitate, siguran-
þa publicã ºi pentru pro-
tecþia mediului se inter-
zice deþinerea, utilizarea
ºi vânzarea cãtre pu-
blicul larg a articolelor
pirotehnice de divertis-
ment din categoriile 2, 3
ºi 4, a articolelor piroteh-
nice de scenã (T1 ºi T2)
ºi a altor articole piroteh-
nice din categoria P2.

a) categoria 1 - arti-
cole pirotehnice de di-
vertisment, care prezintã
un risc foarte scãzut, cu
un nivel de zgomot negli-

jabil ºi care sunt desti-
nate utilizãrii în spaþii
restrânse;

b) categoria 2, 3 ºi 4 -
articole pirotehnice de
divertisment destinate
utilizãrii în exterior ºi
exclusiv de cãtre piro-
tehnicieni;

Reþineþi: 
În categoria 1 sunt

incluse numai obiectele
pirotehnice de distracþie
foarte mici de tipul arti-
ficiilor (Steluþe; Lumâ-
nãri scânteietoare; Jerbe
cu scântei; Inele de foc;
Sateliþi etc.).

Persoanele fizice nu
pot confecþiona, deþine,
comercializa, importa,
folosi sau executa orice
altã operaþiune cu arti-
cole pirotehnice din cla-
sele/categoriile 2-4, P.2 ºi
T.2 .

Pot deþine ºi folosi
articole pirotehnice din
clasa/categoria 1/F1 tot
timpul anului, dar nu le
pot confecþiona, importa
sau comercializa.

1 Ianuarie 
a nãscut
diverse

superstiþii

Pentru a vã feri de
orice eveniment neplãcut
va recomandãm 
urmãtoarele:

 Artificiile se vor þine
într-o cutie bine închisã ºi

se va utiliza câte una;
Urmãriþi atent instruc-

þiunile aferente fiecãrui tip
de artificii;

 Aprindeþi capãtul
fitilului unei bucãþi, þinând
braþul bine întins, astfel
încât fitilul sã se afle cât mai
departe de corp; folosiþi, de
preferinþã, o brichetã pre-
vãzutã cu dispozitiv de sigu-
ranþã sau o lumânare;

 Pãstraþi o distanþã
considerabilã; niciodatã
nu vã întoarceþi la niºte
artificii pe care le-aþi
aprins - s-ar putea sã vã
explodeze în faþã;

Nu aruncaþi artificii la
întâmplare; nu þineþi artificii
neaprinse în buzunar; închi-
deþi în casã animalele de
companie.

Artificiile trebuie lan-
sate de pe un teren viran,
departe de clãdiri ºi de
copaci; nu aprindeþi în ace-
laºi timp ºi focuri în aer
liber.

 Niciodatã nu aprin-
deþi ºi nu þineþi în mânã

niºte artificii care nu indicã
în mod clar cã este lipsit de
pericol sã o faceþi; artificiile
care se þin în mânã trebuie
sã fie prevãzute cu beþe de
lemn sau plastic de care sã
le puteþi apuca în siguranþã;
Majoritatea sunt inscriptio-
nate foarte vizibil: „A nu se
þine în mânã“.

 Inspectaþi locul dupã
ce aþi terminat de aprins
artificiile ºi udaþi-le cu apã
pe cele care, eventual, au
rãmas neexplodate.

 În caz de accident,
administraþi tratamentul de
prim ajutor pentru arsuri ºi,

în funcþie de gravitatea vãtã-
mãrii suferite, cereþi ajutor
medical de urgenþã. 

Conform legii, în Ro-
mânia sunt interzise per-
soanelor fizice confecþio-
narea, deþinerea, comer-
cializarea, folosirea obiec-
telor pe bazã de amestecuri
pirotehnice, a artificiilor ºi
pocnitorilor - acestea vor fi
manipulate doar de per-
soane juridice autorizate.

S.V.S.U. URLAÞI VÃ INFORMEAZÃ - 
MÃSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN

PERIOADA SÃRBÃTORILOR DE IARNÃ
Pocnitorile ºi artificiile te pot trimite la spital

ARTIFICIILE sunt substanþe
chimice capabile sã genereze reacþii
de explozie; acestea sunt lansate de
pe pãmânt în aer ºi sunt însoþite de
fenomene luminoase ºi sonore. Ele
sunt utilizate pentru încununarea
unui eveniment sau celebrarea unei
sãrbãtori: NOAPTEA DE REVELION.

 Se spune cã pe 1 Ianuarie se
înnoiesc toate ºi toate trebuie sã
fie bune. 
Dacã pe 1 Ianuarie pui gând

bun la toate ºi le meneºti tuturor de
bine, îþi dã Dumnezeu sãnãtate,
bucurie, noroc ºi spor. 

Se spune cã dacã, dupã ce
te speli, îþi ºtergi faþa cu ban de aur
sau argint, vei fi curat, sãnatos ºi-þi
prieºte tot anul care începe. 
Dacã în ziua de Anul Nou e

ger mare ºi pe omãt se vãd sþelute,
e semn cã anul ce urmeazã va fi
un an bun ºi vor fi multe cununii.
Dacã în ziua de Anul Nou se

roºeºte cerul spre Rãsãrit, va fi an
ploios, iar dacã noaptea va fi linã
ºi seninã, an bun prooroceºte. 
ªi acum ºi înainte vreme, se

scriau biletele care erau puse în
plãcintã, aºa-zisã plãcintã cu
rãvaºe; cei care mãnâncã plãcinta
gãsesc rãvaºele care le menesc
pentru anul care vine. 
Tot în aceastã zi, copiii merg

cu Sorcova 
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Despre Moº Ajun se
spune cã ar fi fost frate
geamãn cu Moº Crãciun.
Totodatã, se ºtie despre
Moº Ajun cã ar fi fost
ultimul dintre apostoli. 

Moº Ajun este cel care a
poruncit sã se dea flãcãilor
colaci, sã se umble cu colinda-
tul. Conform tradiþiei Maica
Domnului înainte de a naºte a
cerut ajutor lui Moº Ajun, dar
acesta, considerându-se prea
sãrac, a trimis-o cãtre fratele
sãu mai înstãrit – Moº Crãciun. 

Astfel Fecioara Maria a nãs-
cut în staulul al cãrui stãpân
era Moº Crãciun. 

Tradiþii ºi obiceiuri

Grupuri de copii vin cu
„Steaua” sau cu „Moº Ajunul”.
Tradiþia spune cã gazdele tre-
buie sã îi rãsplãteascã pe colin-
datori cu mere, nuci, covrigi;

 Un obicei care se
întâlneºte în multe regiuni ale
þãrii este ca în ziua de Ajunul
Crãciunului, preotul dar ºi cân-
tãreþii bisericeºti sã umble cu
icoana naºterii lui Iisus
Hristos.

 Se zice, din timpuri
vechi, cã în noaptea de Ajun
nu e bine sã dormi pe paie
sau prin fân în grajdul ani-
malelor, fiindcã în aceastã
noapte boii vorbesc între
ei despre Mântuitorul
Hristos care s-a nãscut în
iesle ºi pe care aceºtia 

l-au încãlzit cu suflarea
lor.

 Se spune cã în
Ajun de Crãciun
cerurile se deschid,
dar aceastã minune
nu poate fi vãzutã
decât de oamenii
credincioºi ºi
buni la suflet.

 În ziua de
Ajun când gos-
podinele ies
prima datã în
curte trebuie sã

adune câteva

surcele pe care mai apoi sã le
împrãºtie prin casã, aceste
surcele se numesc “pui”;

 O superstiþie ne învaþã
cã în noaptea de Crãciun nu
trebuie sã deschidem uºa ni-
mãnui, pentru cã ne va zbura
norocul din casã.

 În ajunul de Crãciun
este bine sã li se dea copiilor
sã mãnânce dovleac pentru a
fi sãnãtoºi tot anul, etc. 

Existã obiceiul conform
cãruia fetele nemãritate tre-
buie sã þinã post negru pentru
a-ºi putea visa ursitul.

 Gospodinele trebuie sã
pregãteascã pentru masa de
Ajun mai toate felurile de
bucate, pentru a le avea ºi în
anul urmãtor.

AJUNUL CRÃCIUNULUI - PRILEJ DE BUCURIE

Spectacol de luminã ºi culoare pe
strãzile din Urlaþi

Naºterea Domnului
este anunþatã 
de colinde

Copiii asteptã cu
nerãbdare Ajunul pentru
cã ºtiu cã este noaptea în
care Moº Crãciun aduce
cadouri. 

A devenit deja o
tradiþie ca municipali-
tatea sã ofere locuito-
rilor Oraºului Urlaþi un
peisaj de poveste pe
strãzi cu ocazia
Sãrbãtorilor de iarnã. 

Aºa se face cã ºi în
acest an, Urlaþiul a îmbrã-
cat haine strãlucitoare de
o frumuseþe aparte. Piesa
de rezistenþã o reprezintã

centrul oraºului, unde
perdelele de ghirlande
multicolore, steluþele de
Crãciun ºi figurinele 3D
montate de cãtre Primã-
rie reprezintã o ade-
vãratã bucurie pentru
privitori. De altfel se
spune, ºi pe bunã drep-
tate, cã Urlaþiul este unul
dintre oraºele cu cel mai
frumos iluminat de sãrbã-
tori din Prahova. 

Firesc, cei mai fericiþi
de acest tablou mirific
sunt copiii, dar ºi pãrinþii
acestora - care sunt atraºi
în aceeaºi mãsurã de
recitalul luminiþelor
pregãtite special pentru
sãrbãtorirea Crãciuniului
ºi a Anului Nou. 

Totodatã, este o
ocazie pe care doar o
datã într-un an o au ama-
torii de fotografie de a
imortaliza spectacolul de
luminã ºi culoare gândit
de cãtre municipalitatea
oraºului Urlaþi. 

ORAªUL MEU 
DRAG

 George BB ÎRZÃNESCU

Rãsare soarele pe culmi
Pe creste cântã ciocârlia
Urlaþi al meu de sãrbãtori
Îþi simt în inimã mândria.

Parfumul viilor în mai
ºi cerul plin de strãlucire
Te fac ca sã te simþi în rai
Sã simþi dorinþa de iubire.

Oameni de-aici de peste vãi
Sunt fraþii mei cei cu credinþã
Îi simt mai calzi mai omenoºi
Suntem cu toþii o fiinþã.

Oazã de liniºte ºi dor
Oraº al meu te simt aproape
Lui Dumnezeu sã-i mulþumim
Trãim toþi frate lângã frate.

Arioneºti ºi Valea Pietrii
Tu Valea Bobului – Seman
Eu vã doresc din suflet astãzi
Fiþi fericiþi în noul an.

LA MULÞI ANI!
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